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Infecções por Candida em unidade de terapia intensiva (UTI) 

 

1.1- INTRODUÇÃO  

Os avanços recentes nas últimas duas décadas no suporte intensivo, 
nas técnicas operatórias e as estratégias profiláticas e pré-emptivas, 
melhoraram a sobrevida dos pacientes críticos e imunocomprometidos e, como 
conseqüência, aumentaram a incidência das infecções fúngicas no ambiente 
hospitalar. 

Na unidade de terapia intensiva (UTI) a infecção por Candida spp pode 
ser ainda mais freqüente, sendo responsável por 90 a 95% das infecções 
fúngicas documentadas 

1.2- IMPORTÂNCIA 

No Brasil, a incidência das infecções por Candida spp, compreendem 
por diferenciação em espécie, Candida albicans correspondendo a  41%, 
seguido de Candida tropicalis 21%, Candida parapsilosis 20,5%, sendo o 
restante atribuído às outras espécies de Candida. Apresentam boa 
susceptibilidade ao fluconazol. 

1.3 NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE) 

No HIAE a infecção por Candida  albicans é a mais freqüente (Tabela 1),  
pela análise do perfil  microbiológico a susceptibilidade ao fluconazol 
permanece elevada (Tabela 2). 

  
Tabela 1 - Análise microbiológica das candidemias isoladas no Hospital 
Israelita Albert Einstein no período de Janeiro de 1997 a Julho de 2007. 

Agente N % 

Candida albicans 66 43 

Candia parapsilosis 34 22 

Candida tropicalis 24 15 

Candida glabrata 13 9 

Candida krusei 9 6 

Outras 5 5 

 

 



 

 
 

Tabela 2 - Perfil de susceptibilidade, segundo espécie, de 78 isolados de 
Candidas spp. em infecções da corrente sanguinea, no período de Janeiro de 
2002 a Julho de 2007. 

 

Espécie Anfotericina B Fluconazol 

C. albicans (n=27) 100% 100% 

C. glabrata (n=6) 100% 33,3% 

C. krusei (n=5) 100% 0% 

C. parapsilosis 
(n=25) 

100% 100% 

C. tropicalis (n=15) 100% 100% 

 

1.4 DIAGNÓSTICO 

São inespecíficos, tais como febre, hipotensão, sepse e leucocitose. 
Muitas vezes o diagnóstico de candidemia ocorre quando o paciente já evolui 
para o óbito ou quando se suspeita de infecção bacteriana solicita a coleta de 
hemocultura, no entanto ocorre o crescimento de fungo. Mais raramente são 
descritas lesões cutâneas papulares (10% dos casos) e endoftalmite, como 
sinais de disseminação. A hemocultura para fungo apresenta sensibilidade de 
até 50%, podendo ser menor na infecção da cavidade abdominal

O diagnóstico de pneumonia fúngica é extremamente controverso, 
sendo necessário a presença do fungo no material histológico, pois a presença 
de fungo em secreção traqueal na maioria das vezes esta relacionado à 
colonização. 

 Cultura de ponta de cateter venoso periférico isolado, secreções 
respiratórias e outras culturas de fontes não estéreis devem ser analisadas 
com cautela, pois, muitas vezes podem ser apenas colonização, como ocorre 
nos pacientes que apresentam sonda vesical de demora na qual, a 
diferenciação de infecção e de colonização é extremamente difícil.  

 

1.5 CANDIDEMIA 

 A candidemia é uma importante infecção relacionada à assistência a 
saúde nos pacientes internados na UTI. As infecções da corrente sanguínea 
(ICS) por fungo são a quarta causa mais comum de ICS, com mortalidade 
média de 40%. Nos Estados Unidos da América do Norte, mais da metade das 
ICS fúngicas são causada por Candida não- albicans que apresentam variável 



 

 
 

susceptibilidade ao fluconazol. As hemoculturas podem ser negativas em ~50% 
dos pacientes com candidemia.  

1.6 FATORES DE RISCO PARA CANDIDEMIA 

 Os fatores para o desenvolvimento de candidemia são os pacientes 
internados na UTI, presença de cateter venoso central, intubação orotraqueal, 
antibioticoterapia de largo espectro, cirurgia abdominal e nutrição parenteral 
total.  

2- TRATAMENTO 

 Além da introdução da terapêutica antifúngica deve-se incluir a remoção 
do cateter venoso central ou do dispositivo que seja o sítio de infecção fúngica. 
Visto que, nestes dispositivos há a formação do biofilme que favorece a 
perpetuação do foco ou favorece a recidiva fúngica.  
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im

Fluconazol 800mg no 1º dia e Flucona
400mg nos dias subseqüentes 

Voriconazol 6mg/kg 2X/dia no 1º dia
3mg/kg 2X/dia nos dias subseqüent
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 fluconazol prévio 
 

Descalonamento se susceptibilidade para fluconazol ou voriconazol 

Tratamento por 14 dias após hemocultura de controle negativa 

Avaliação de fundo de olho (descartar retinite fúngica) 

Se recidiva trocar para outra classe 

Não se recomenda combinação de tratamento 
Caspofungina 70 mg  no 1º dia e 50 mg
nos dias subseqüentes v 

Anfotericina lipossomal 3-5mg/kg/dia v 

Anfotericina convencional 0,6-
1,0mg/kg/dia 



 

 
 

3. CANDIDÚRIA 

 

Define-se como candidúria o crescimento de Candida spp na cultura de 
urina colhida em duas ocasiões com intervalo de 24 horas 

Os principais fatores de risco para a candidúria são: sexo feminino, 
idoso, ventilação mecânica, nutrição parenteral, antibiótico de amplo espectro, 
anormalidades no trato urinário, neoplasia, insuficiência renal, desnutrição, 
diabetes mellitus, cirurgia de grande porte, cateterização vesical, uso de 
corticosteróides e permanência na UTI. 

É controversa a valorização da contagem de colônias para diferenciar a 
colonização da infecção, porém a maioria dos autores considera o valor acima 
de 100.000 UFC/ml como significante20. Portanto, para ajudar na interpretação, 
além de considerar a cultura quantitativa e o sedimento urinário, devemos 
considerar a presença dos fatores de risco para candidúria 

 

3.1 FLUXOGRAMAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA CANDIDÚRIA 

3.1.1 Candidúria assintomática 

Ausência de sintomas clínicos, ausência de piúria e 
Presença de urocultura + com > 10.000 UFC/ml 

Pacientes de alto risco: Pacientes não-pertencentes ao
-pre-operatório de cirurgia urológica grupo de risco 

 

 

-neutropênicos 
-transplantados 

Se sondado, trocar a sonda. Para to-
dos, repetir urocultura após 48 horas

Cultura (+) > 10.000 UFC/ml

Tratamento não indicado

Iniciar tratamento 



 

 
 

Ausência de sintomas clínicos, porém com piúria 

Pacientes de alto risco: Pacientes não-pertencentes ao
-pre-operatório de cirurgia urológica grupo de risco 

 

 
ATENÇÃO: Remoção cateter vesical Resolve a candidúria em 40% dos 
pacientes 
 

3.1.2 Candidúria sintomática 

 

3.3 TRATAMENTO 

 O antifúngico de escolha é o fluconazol 100 a 200 mg/dia por 7 a 14 dias 
no caso de cistite. Como alternativas temos o voriconazol e a anfotericina 
lipossomal.  Nos casos patógenos resistentes, sugere-se irrigação vesical de 
50 mg de anfotericina B, diluída em 1 litro de água destilada por 48 a 72h. 
Associado ao tratamento antifúngico recomenda-se a retirada ou troca da SVD 
antes do início do tratamento. Não se recomenda o uso de caspofungina no 
tratamento da candidúria pela dificuldade da concentração desta droga no trato 
genito-urinário. 

 

 

 

Caracterizada pela presença de sintomas clínicos e piúria

Trocar ou retira a sonda. 
Parar antimicrobianos, se possível

Indicar tratamento

-neutropênicos 
-transplantados 

Se sondado, trocar ou remover
a sonda. 

Trocar sonda e iniciar o tratamento

Discutir com Infecto
individualmente 



 

 
 

4. ENDORCADITE  

 Endocardite é rara sendo relacionado comumente o dispositivo vascular 
ou menos freqüente relacionado a alterações anatômicas cardíacas. Infecção 
grave com alta mortalidade na qual, há dificuldade de erradicação fúngica. A 
intervenção cirúrgica é de fundamental importância. Em alguns casos, orienta-
se a terapêutica antifúngica combinada. O tratamento é a anfotericina 
convencional 0,6-1,0 mg/kg/dia ou anfotericina lipossomal 3-6 mg/kg/ dia ou 
caspofungina 50 mg/dia podendo todas as terapêuticas serem associadas a  5 
fluorcitosina.  A duração do tratamento é de seis semanas. Nos pacientes em 
que há impossibilidade da intervenção cirúrgica sugere-se o tratamento 
supressivo  com fluconazol por longos períodos. 

 
5. MININGITE, ARTRITE, PNEUMONIA, TENOSINOVITE, CANDIDIASE 
CRÔNICA DISSEMINADA 

São acometimentos raros, sendo que a última está relacionada a pacientes que 
foram submetidos à quimioterapia  com alto grau de imunossupressão e 
período de neutropenia prolongada. Neste caso, a ultrassonografia ou a 
tomografia demonstram numerosos abscessos em fígado, pulmão ou baço. 
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